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BIOCOMBUSTÍVEIS TERÁ 
SIMPÓSIO EM FEIRA.

Jornal Folha do 
Norte agora é 

quinzenal.

DOM ZANONI RECEBERÁ O 
PÁLIO EPISCOPAL  EM ROMA

SÃO JOÃO, SÃO PEDRO 
E SÃO PAULO. Momento de Vida

Mário Leal. Página 4.

Consagrada como a melhor fasta do 
Nordeste, superando até o Carna-
val, o São João  movimenta toda a 

Bahia, dos grandes aos pequenos municípios, 
com muita alegria e musica embora, nos últi-
mos anos ,sofrendo a “invasão” de artistas e 
gêneros musicais que nada têm  com os feste-
jos juninos , que vão ate o final do mês. Feira 
de Santana segue a trilha de outras cidades e 
desde o surgimento do São João de São Jose, 
instituído pelo prefeito  José Falcão da Silva 
passou  a concentrar o festejo-mor no distrito 
de Maria Quitéria, embora ultimamente tam-
bém  venha programado atrações para outros 
distritos, possibilitando ao publico uma come-
moração mais ampla e próxima.

De acordo com a programação da Secreta-
ria de Cultura, Esporte  e Lazer a festa  orga-
nizada pela Prefeitura começa amanhã e vai 
ate 2 de julho em cinco distritos. São João em 
Maria Quitéria e Tiquaruçu  e  São Pedro  em 
Bonfim de Feira,  Jaíba e Humildes. A Banda 
Capim Molhado e artistas locais de renome 
como Beto Pitombo e Timbaúba, estarão nos 
palcos como também nomes em evidencia na-
cional a exemplo de Bruno e Marrone, Flávio 
José, Joelma,Vitor e Léo, Targino Gondin, 
Vaqueirama, Asas livres, Colher de Pau, Arreio 
de Ouro e a banda Saia Rodada.

VARIEDADES. 
Página 10.

MOACIR “CAMINHÃO” QUER FORMAR 
ATLETAS NO VIVEIROS VARIEDADES. 

Página 11.

Goretti de cd novo
Com sua bela e su-

ave voz, interpretação 
segura e boas 
composições 
inéditas, a 

cantora Goreti Figuei-
redo vai lançar o cd La-
birinto com 14 faixas, 

um trabalho cuidadoso 
que aponta para o su-
cesso, notadamente 
musicas como La-
birinto, Oscilação, 
Meu Coração dentre 
outras. Um detalhe 

importante é a di-
versidade rítmica 

do repertório do 
disco que inclui 

cha-cha-cha, 
dance, pop e 
até tango. VA-
RIEDADES. 
Pagina 10 .

COMEÇA A MAIOR FESTA DO NORDESTE
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Dom Itamar Vian

SÃO JOÃO E OS POLÍTICOS

No dia 24 de junho  celebramos,  a festa 
de São João Batista. É bom ter motivos de 
alegria, sobretudo os que brotam de longa 
tradição, como é o caso dos festejos juninos. 
A alegria dos simples encontra o seu funda-
mento no Evangelho: “seu nascimento será 
alegria para todo o povo” (Lc 1,14).

JOÃO PAGOU com a vida a denúncia 
corajosa dos desmandos políticos de sua 
época. Com o vigor de sua autenticidade ad-
vertia a todos, alertando para a urgência da 
mudança de mentalidade, propondo posturas 
justas e honestas. Admoestava autoridades 
que o poder, por sua natureza, mais que 
qualquer outra situação humana, precisa de 
balizamento ético. Ninguém ficava excluído 
de suas admoestações. 

FOI O CONFRONTO com autoridades 
políticas que levou João Batista ao testemu-
nho radical de sua vida. Diante de Herodes, 
não teve medo de interpelar sua conduta. 
Com o dedo em riste, teve a coragem de lhe 
dizer com clareza: “Não te é lícito!” Assim, 
colocava com clareza o pressuposto ético, de 
que a política também precisa ter parâmetros 
que lhe definem a legitimidade e critérios que 
lhe apontam os procedimentos. 

HOMEM de coragem, João Batista – o 
maior de todos os profetas – dizia aos cobra-
dores de impostos “Não cobrem nada além 
da taxa estabelecida”. A outros que pergun-
tavam. “E nós o que devemos fazer?” João 
respondia: “Não maltratem a ninguém, não 
façam acusações falsas, quem tiver comida, 
dê a quem não tem”. Foi preso e morto por-
que teve coragem de chamar a atenção do rei 
Herodes que vivia amasiado com a esposa de 
seu irmão, uma mulher adúltera, corrupta e 
corruptora (Mt 14,12).

UMA FOGUEIRA  deu a grande notícia 
do nascimento de João. No Brasil, é neces-
sário acender fogueiras de ética, coragem, 
esperança e transparência. São necessários 
“João” para que políticos e  muitos bra-
sileiros tenham mais honestidade na vida 
política. Você pode ser um deles. Esperamos 
por políticos e eleitores que pensem mais na 
construção de um  Brasil melhor que em seus 
interesses pessoais. 

GLORIOSO São João Batista, santifica-
do no seio materno e canonizado pelo próprio 
Jesus, que fostes precursor, anunciando-o 
como mestre e como Cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo, concedei-nos a graça 
de também darmos testemunho da verdade. 
Abençoai a todos os que vos invocam e fazei 
que aqui floresçam as virtudes que praticastes 
em vida. Amém.

Novo Irecê - tradição com qualidade

Localizada no  bair-
ro  Subaé a  Pré-Escola 
Municipal Marina Car-
valho, muda de aparên-
cia embora as obras de 
reforma ainda estejam  
em andamento, mas  já é 
possível ver um quadro 
de perceptível  diferença 
em relação ao  antigo 
prédio, que foi ampliado 
pela prefeitura de Feira 
de Santana com a cons-

Seguem obras de pré-escola no Bairro Subaé  
trução de mais quatro 
salas de aula. Com a 
reforma, a escola vai 
ganhar uma brinquedo-
teca, sala de informática, 
sala de recursos, dire-
toria, secretaria, sala de 
professores, dispensa e 
parque infantil mediante 
os  serviços que estão  
sendo  realizados pela 
construtora ganhadora da 
licitação pública.

 Os  serviços nos 
últimos  dias  estão con-
centrados na instalação 
da cobertura metálica, no 
reboco de paredes e na 
construção de uma nova 
fachada. A previsão da 
empresa  é de concluir 
a obras em três meses. 
Todavia tudo depende 
do tempo, segundo  a 
previsão da empresa . Se 
o período chuvoso não se 

acentuar  o prazo deve ser 
cumprido. A Escola Mu-
nicipal Maria da Glória 
Carvalho Bahia,  situada 
ao lado, também passa 
por reforma e ampliação. 
O prédio ganhará novas 
salas de aula, construção 
de área coberta, revisões 
das redes elétrica e hi-
dráulica, revestimento 
das áreas internas e forro 
nas salas.

A experiência de 
30 anos diz mui-
to em qualquer 
at ividade e 
no ramo de 
restaurante 
não seria 
diferente. 
Q u a n d o 
e l e  c h e -
gou de São 

Paulo em 1986 e abriu o 
Restaurante Irecê, próxi-
mo à Rodoviária, talvez 
não imaginasse que estaria 
definindo a sua vida pro-
fissional. Hoje no prédio 
da  rua Leonídio Rocha, 
313 centro, o empresário  
Vilmário José Pereira re-

conhece que valeu essa 
caminhada.

 Natural 
que houvesse 
algumas di-
ficuldades, 
mas desde 
1997 no 
atual en-
dereço e 

a partir do 
inicio deste 

ano 

com a construção de um 
novo e moderno prédio, 
as coisas vão chegando de 
forma merecida para quem 
sempre trabalhou com fé e 
honestidade. Vilmário, Ire-
cê para os amigos, por ter 
nascido naquele município 
baiano, não se aborrece 

com o apelido embora re-
conheça a importância de 
Feira de Santana em sua 
vida “foi aqui que tudo 
aconteceu” observa. Casa-
do com dona Eleny Pereira 
e pai de dois filhos, Vilmá-
rio é um homem dedicado 
ao  trabalho e à família.

No Novo Irecê, com mo-
dernas instalações, primando 
pela higiene e a qualidade 
dos produtos oferecidos, ele 
destaca a importância da sua 
equipe de trabalho respon-
sável pela performance que 
o estabelecimento alcança  

no conceito da clientela. 
O restaurante funciona de 
segunda-feira a sábado com 
o publico começando a che-
gar a partir das 10h30min 
e indo até por volta de 15 
horas, embora  retardatários 
possam ser atendidos um 
pouco além disso. Comida 
regional, feijoada, peixe, 
arroz, macarrão, salada, 
bebidas, refrigerantes, sucos 
e doces. “O que o nosso pu-
blico gosta e consome nos 
oferecemos” garante com 
o bom humor de sempre 
Vilmário-Irecê.

 Funcionando há 22 
anos no Centro Indus-
trial do Subaé (CIS), a 
fabrica de cerveja Hei-
neken parou suas ativi-
dades no dia 14 deste 
mês, surpreendendo as 
autoridades e à popula-
ção que desconheciam 
a situação da empresa. 
Com o nome de Kaiser a 
indústria foi inaugurada, 
festivamente, em 1994, 
pelo Grupo Fomento 

Cervejaria desativa unidade no CIS
Econômico Mexicano - 
Femasa e há seis anos foi 
adquirida pela holandesa 
Heineken. Empregava em 
torno de 200 trabalhadores, 
que, segundo informações 
serão transferidos para ou-
tras unidades da empresa 
ou demitidos.

O Sindicato dos Tra-
balhadores  da Indústria de 
Cerveja e outras Bebidas 
(Sindibeb), informou que a 
unidade localizada no CIS 

demitiu 126 funcionários. A 
indústria de origem holan-
desa, conforme o sindicato 
produzia na Bahia  cervejas  
com as marcas  Kaiser (em 
garrafa) e Bavária (em lata) 
e, segundo o presiden-
te do Sindibeb, Roberto  
Santana desde o início do 
ano a unidade fabril vinha 
experimentando sensível 
queda na sua produção . 
Nota da empresa diz que 
a decisão se baseou “em 

constantes estudos de 
viabilidade de negócio e 
na necessidade de levar a 
operação da companhia 
a outro patamar manten-
do sua sustentabilidade  
econômica”. A partir de 
agora a região que antes 
contava com a unidade 
do CIS será abastecida 
pelas cervejarias loca-
lizadas em Araraquara, 
São Paulo e Pacatuba 
no Ceará.

Junto-me ao Jornal que espelha Feira de Santana, 
Folha do Norte, quando diz na edição de 10 de junho 
de 2016: “José Ferreira Pinto - um grande feirense”. 
Passa a história de sua vida, li, fiquei satisfeito, tenho 
algo parecido com o sentimento social, empresarial e 
político do grande mestre, José Ferreira Pinto, no outro 
mundo de Deus.

Imagino a falta que está fazendo à família, aos ami-
gos e a todos os feirenses. Está na história das pessoas 
que têm vida bonita. Se minha memória não está falha, 
foi José Ferreira Pinto que apresentou projeto na Câmara 
de Vereadores e aprovou um título para mim, que tem o 
nome de uma pessoa que também tem história bonita, 
Maria Quitéria. Não recebi porque não houve unanimi-

FEIRA DE SANTANA, TERRA DE PESSOAS ESPECIAIS
JOSÉ MENDONÇA 

joseandrademendonca@hotmail.com 
Facebook: José A. Mendonça

dade, faltou o voto do vereador Messias Gonzaga.
Posteriormente o vereador Messias Gonzaga esteve 

conosco trocando ideias, disse: “nunca votei a favor de 
título, se fosse hoje votaria no título para José Men-
donça”. Hoje meu amigo. Independente da solenidade, 
considero que tenho o título, pelo menos estão dentro do 
meu coração o título, toda Feira de Santana e o feirense. 
Vou me encontrar com José Ferreira Pinto lá em cima, 
como ele, sei que vou estar com Deus, Jesus Cristo e 
outras pessoas que sinto saudade.
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Campeão olímpico de vôlei

GIBA

É  TEMPO  DE  VENCER COM  
MAIS  OPORTUNIDADES.

40%
MATRÍCULA MENSALIDADES

20%
D E S C O N T O S

V A G A S  L I M I T A D A S

*

VESTIBULAR.MAURICIODENASSAU.EDU.BR

/FacMauriciodeNassau

*Condição válida por tempo determinado, válida apenas 
para novas matrículas realizadas. Vagas limitadas. Para 
obtenção do benefício o aluno deverá solicitar na CRA 
o referido desconto, o ingressante precisará efetuar o 
pagamento em até 24h após geração do boleto. Mais 
informações consultar a Instituição.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS 
OVOS BRANCOS E OS CASTNHOS?

O que gera essa di-
ferenciação é a espécie 
da galinha, sendo que 
os ovos claros são pro-
duzidos por galinhas de 
penas e orelhas brancas, 
e ao contrário disso os 
ovos castanhos perten-
cem as galinhas de pe-
nas castanhas e orelhas 
vermelhas. E apensar 
de poucas pessoas co-
nhecerem, há espécie de 
frangos que são capazes 
de botar ovos azulados.

VARIEDADES - 03

Ayrton Senna: a bela e grandiosa avenida 
é entregue a Feira de Santana

Do viaduto Georgina Erisman, entre os cru-
zamentos das avenidas João Durval Carneiro 
com a Eduardo Fróes da Motta, o Anel de Con-
torno, é possível ver uma fila sequenciada de 
torres de iluminação, que devido a sua extensão 

se perdem na linha do horizonte. São as luzes que 
dão mais brilho a urbanização da Ayrton Senna: 
a bela e grandiosa avenida que a população de 
Feira de Santana ganhou.

A inauguração ocorreu na noite de quinta-
feira, 16. O clima foi de festa e não poderia 
ser diferente. Por muitos anos os morado-
res da região leste, onde estão situados os 
bairros Mangabeira, Conceição, Agrovila 
e Papagaio, sonharam por essa obra. In-
vestimentos que resultam em mobilidade 
urbana e na melhoria da qualidade de 
vida.

A satisfação de cada um estava estam-
pada no rosto e até mesmo em uma faixa 
colocada de um poste a outro, em frente a 
uma residência, onde estava escrito: “Nós 

moradores do bairro Mangabeira agradecemos 
a Deus por ter um excelente prefeito”.

Além dos 103 postes com duas luminárias 
de 400W cada uma, e dez postes com uma lumi-
nária de 400W, a avenida ganhou  passeio em 
ambos os lados com 1,5 metro de largura e de 
piso intertravado, pista de cooper, mais de 600 
árvores de diferentes espécies, além de rosa gra-
xa, bougainville e palmeiras, que completam o 
paisagismo. Toda a avenida foi pavimentada em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

O ato de inauguração foi marcado pelos 
shows de Mano Valter e Asas Livres. Além do 
prefeito José Ronaldo de Carvalho, estiveram 
presentes secretários municipais, vereadores e 
lideranças políticas. 

Fonte: Secom/PMFS
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Mensagens Bíblicas

Hoje, 22 de junho de 2016, estamos na décima 
segunda semana do Tempo Comum.

O clima das festas juninas é de alegria e contagia 
a todos nas escolas, no comércio e nas famílias, com 
decorações de bandeirolas e balões, os trajes caipi-
ras, ainda são usados por muitos e são consumidas 
as comidas e bebidas típicas, o forró é dançado por 
muitos, a queima de fogos de artifício, principalmente 
pelas crianças, e todos são aquecidos com o calor das 
fogueiras.

As fogueiras juninas, segundo a tradição cristã, 
tiveram origem na grande amizade entre Santa Isabel 
e sua prima Maria que, quando João nasceu, acen-
deu uma fogueira, conforme combinado, para que 
Maria avistasse e fosse visitar Isabel. A fogueira de 
Santo Antônio deve ser de base quadrada, a de São 
João, redonda e a de São Pedro, triangular. Muitas 
pessoas têm o costume de acender fogueiras durante 
todo o mês de junho e em volta dela se desenvolvem 
ainda, muitas simpatias, que nos remetem ao tempo 
de criança e a lembrança da canção Asa Branca, 
imortalizada na voz do rei do baião, Luiz Gonzaga, 
nos recorda a festa.

SÃO JOÃO

No dia 23, é véspera de 
São João. Algumas paróquias 
e comunidades celebram o seu 
padroeiro com novenários e trí-
duos, com grande participação 
de fiéis, entre elas, a comunida-
de São João Batista, paróquia de 
Todos os Santos.

Lembremos que a Igreja 
Católica só celebra a natividade 
de Nossa Senhora, de seu filho Jesus e do precussor João 
Batista. Ele era filho de Isabel e Zacarias. Foi elogiado 
por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. 
Anunciou que o Messias estava para chegar e deu 
testemunho. Apontou o Cristo, o cordeiro de Deus que 
tira os pecados do mundo. Preparou seus caminhos, o 
batizou. João se alimentava de gafanhotos, mel silvestre 
e se vestia com pêlos de animais.

Desejo a todos um santo e abençoado São João! 
Não deixe de participar da missa, no dia 24, quando 
celebraremos a Natividade de São João!

SÃO PEDRO E SÃO PAULO – DIA DO PAPA
 

Nos dias 28 e 29, véspera 
e dia de são Pedro e são Paulo,  
muitas fogueiras são acesas 
para festejá-los, encerrando o 
ciclo das festas juninas na nossa 
região e, com certeza, muitos 
irão viver momentos de alegria 
soltando fogos, saboreando 
comidas típicas e dançando 
muito forró.

Este ano, a liturgia da festa 
será no dia 03 de julho, agradeçamos a Deus a vida 
e missão destes apóstolos que não tiveram medo das 
dificuldades e perseguições. Eles são as duas colunas 
básicas da Igreja de Jesus e personagens fundamentais do 
cristianismo. Trilharam caminhos diferentes, deixaram 
suas marcas na Igreja nascente, que perduram até hoje. 
A Pedro, Jesus confiou a tarefa de ser pedra, sobre a qual 
a comunidade cristã é construída, lhe deu as chaves do 
Reino, e a Paulo, a de levar a mensagem do Evangelho 
aos povos que ainda não conheciam. Por isso, lembre-
mos que a verdadeira autoridade é aquela que serve 
com amor, liberdade e fé. Celebremos com fé esta festa. 
Pedro é conhecido como o padroeiro das viúvas e muitos 
dizem que, segundo a tradição, só as viúvas acendem 
fogueiras nesta data. Mas, na verdade, a festa é celebrada 
por todos. Em nossa arquidiocese, muitas comunidades 
o celebram com tríduos e novenários.

No domingo, dia 03 de julho, com a festa de Pedro 
e Paulo,  celebramos o Dia do Papa Francisco, que veio, 
sem dúvida, com a missão de trazer novos e bons ares 
para a igreja e para humanidade. Estejamos unidos a ele 
que nos abençoa sempre.

O Brasil espera cada vez mais a sua benção para que 
o  nossa igreja caminhe através dos seus ensinamentos.

Parabéns pelo seu dia! Que a Santíssima Trindade 
e Nossa Senhora Aparecida continue iluminando seu 
pontificado.

DOM ZANONI RECEBERÁ O 
PÁLIO EPISCOPAL

No próximo dia 29 
de junho, o Arcebispo 
Metropolitano da Ar-
quidiocese de Feira de 
Santana, Dom Zanoni 
Demettino Castro, es-
tará na Itália, para o 
rito de benção e entre-
ga do Pálio Episcopal, 

feito pelo Papa Francisco, durante a solenidade dos Após-
tolos Pedro e Paulo.

A entrega será de forma simples e reservada. Confor-
me a tradição, o Pálio é uma insígnia litúrgica de honra 
e de jurisdição que é usado pelo Papa e pelos Arcebispos 
Metropolitanos nas suas Igrejas e naquelas das suas 
províncias. É confeccionado com lã de ovelha, em repre-
sentação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e colocado 
sobre o ombro como o Bom Pastor que carrega sua ovelha 
perdida e cuida do rebanho. A estola é constituída por uma 
estreita faixa confeccionada em lã branca e decorada com 
seis cruzes de seda preta.

Receberão também com Dom Zanni Demettino Cas-
tro, outros dois arcecebispos brasileiros Dom Rodolfo 
Luís Weber - Arquidiocese de Passo Fundo e Dom Roque 
Paloschi -Arquidiocese de Porto Velho.

A imposição do Pálio será realizada na Arquidiocese 
de Feira de Santana, no dia 01 de setembro de 2016, pe-
las mãos do Núncio Apostólico do Brasil, dom Giovanni 
D’Aniello, colocando assim em evidencia a relação do 
Arcebispo com a Igreja local. Esta forma também pos-
sibilita maior participação dos fiéis, presbíteros e bispos 
da região pastoral, nesta solenidade tão significativa para 
um bispo.

Parabéns ao nosso arcebispo, Dom Zanoni Demettino 
Castro.

PE. CLAUDIO COBALCHINI

Nos próximos dias, 
deixará a missão na nos-
sa arquidiocese e partirá 
para nova missão, na 
periferia  de Manaus, 
estado do Amazonas, o 
Pe. Claudio Cobalchini, 
missionário da Consola-
ta que disse : “ Irei com 
muita alegria, pois Deus me concedeu até hoje saúde e 
disposição para  continuar e colocar-me ao lado dos mais 
necessitados,”

Ele é gaúcho de Tucunduva/RS, tem trinta e quatro 
anos de Sacerdócio, exerceu sua missão na Venezuela,  
na Bahia, com períodos alterandos entre a Diocese de 
Bonfim e a Arquidiocese de Feira de Santana; nos últimos 
quatro anos esteve como pároco, na Paróquia Santíssima 
Trindade, Conjunto Feira X.

Ele disse que seu lema sacerdotal é : “Sou agrade-
cido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus,...
tomando-me para o seu serviço”. ( 1 Tim.1,12) e os ele-
mentos que sempre nortearam a sua vida: amor a Igreja, 
centralidade da Eucaristia, devoção a Nossa Senhora e  
amor e dedicação aos pobres.

Ele agradeceu a Arquidiocese de Feira de Santana, 
que na pessoa de Dom Itamar Vian, então Arcebispo que 
me acolheu e me introduziu na vida e ação pastoral da 
mesma, a  dom Zanoni Demettino Castro, nosso atual Ar-

Parabéns prá você... 13 - Roberto Rubens, 15 - 
Leon Wanderley, 21 - Suzana Cardoso Lima, 24 - João 
Lima, João Pedro Miranda e   Helena Tanaka, 25- Juliana 
Furtado, 27 – Alisson Júnior, 28  -  Josenilson dos Santos 
, diácono Pedro Gomes e Rodrigo Leal, 29 - Elisângela 
Lisboa, Maria São Pedro Lima e Pedro Regis, 30 - Mar-
co Aurélio Cardeal,  02/07 - João Sérgio Barreto e Pe. 
Julivaldo Santana, 03 - Pe. Arivaldo Aragão, 04 - André 
Moreira e Guto Jads , 05 - Pe. Djalma Mota , 06 - Antônia 
Serra , 07 - Adelson Júnior e José Iris Sales 

“ Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque 
de modo admirável me formastes!.” Salmo 138.

“ Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra 
construirei a minha igreja”. Mateus 16,17.

MOMENTOS...

A CJC/TOA realizou, no último domingo, o “Arraiá 
C.J.C./TOA” numa chácara no distrito de Maria Quitéria, 
com  realização de um louvor e momentos de descontra-
ção. No dia 03 de julho animarão Celebração Eucarística, 
na Catedral Metropolitana de Senhora Santana; no dia 04, 
iniciarão as inscrições do 35º TOA – Treinamento de Oração 
e Ação, que acontecerá de 09 a 11 de setembro, no Papagaio. 
Informações no site Fé Católica ou pelos telefones (75) 
3221-5263 ou  WhatsApp (75) 99131-6071 ./ No próximo 
dia 02, comemoramos os 193 anos da Independência da 
Bahia. Parabéns a todos os baianos que lutam e buscam dias 
melhores.Senhor do Bonfim e Nossa Senhora da Conceição 
nos protejam./Acontece de 01 a 09 de julho o novenário em 
homenagem a Nossa Senhora Rainha da Paz, às 19h30min, 
no Colégio Tia Poly, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
conjunto Feira IX, tendo como tema: “ Jesus, filho de Maria 
fonte insegotável de Paz e Misericórdia”. Com participação 
do arcebispo emérito Dom Itamar Vian, dos padres Arnaldo 
e João Eudes. No dia 10 de julho, encerramento com Cele-
bração Eucarística, às 16h30min,  presidida pelo Pe. Gilmar. 
Participe!/ No próximo dia 09 de julho, a cantora Suely 
Façanha realizará um show, no auditório da CDL- Câmara 
de Dirigentes Lojistas, a partir das 18h30min. Ingressos 
no balcão do site Fé Católica. Promoção da Obra Shalom 
Feira de Santana./Foi lançada oficialmente no dia 12,  pelo 
cura e pároco da Catedral Metropolitana de Sant’Ana, o Pe. 
Arivaldo Aragão  a camisa da Festa de Senhora Sant’Ana 
2016, que tem como tema: “Misericordiosos como o pai,  a 
exemplo de Sant’ana”. Adquira a sua. /  Aconteceu no dia 09 
de junho, Celebração Eucarística, presidida pelo arcebispo 
Dom Zanoni Demettino Castro, concelebrada pelo arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian, na Associação de Apoio à Pessoa 
com Câncer e , na oportunidadade,  lançaram a campanha 
para que a Associação possa continuar ajudando crianças, 
jovens, adultos e idosos com câncer. Vale ressaltar que os 
pacientes que não são de Feira de Santana ficam hospedados 
na casa e recebem alimentação: café da manhã, almoço e 
janta. Um grupo de voluntários trabalha na obra. O ende-
reço da AAPC: Rua Tereza Cunha Santana, 191, próximo 
à Praça dos Ex-combatentes.Conheça./Aconteceu o Tríduo 
de Nossa Senhora da Consolata, na paróquia Santíssima 
Trindade. No dia 20 de junho, foi comemorada a sua festa 
com Celebração Eucarística, com grande participação dos 
fiéis./Acontece, no dia 06 de agosto, às 18:00 horas, no 
Prime Music , o Evangeliza  Feira com a participação dos 
Ministérios Adoração e Vida, Irmãos do Coração e São 
Miguel Aranjo. Promoção da Paróquia São Francisco de 
Assis. Adquira logo o seu ingresso nas paróquias de nossa 
arquidiocese e nos balcões do Fé Católica e Shopping Boule-
vard. Acesse o site www.fecatolica.com.br e fique por dentro 
das notícias da nossa arquidiocese./ As noites estão mais 
frias e o jornalista Oydema Ferreira, realiza a Campanha 
do Agasalho, para aquecer os nossos irmãos, que passam 
frio em nossa cidade e também a Campanha “Momento de 
Vida lhe dá Vida neste Inverno” em prol do Centro Social 
Monsenhor Jessé Torres.  Colabore!

cebispo, aos irmãos no sacerdócio e na vida consagrada; 
aos leigos... implorando a Deus a força e a coragem no 
seguimento de Jesus Cristo. Especialmente neste tempo 
de graça que a nossa Arquidiocese está vivendo, na pre-
paração para a realização das Santas Missões Populares. 
Que a Senhora Santana ajude cada um a ser discípulo 
missionário para suscitar no coração de cada pessoa e 
família a alegria de pertencer a uma Igreja que crê, vive, 
celebra a fé e procura testemunhá-la. Ele aproveita para 
convidar aos jovens: se quiserem passar um período de 
férias diferente, os espero para que juntos partilhemos 
nossa alegria de sermos missionários entre os jovens da 
Amazônia. A todos o meu abraço e minha prece. Que 
Deus abençoe a todos. Rezem por mim.  

Pe. Claúdio, como paroquiano da Santíssima Trin-
dade, agradeço a Deus ter convivido com o  Senhor. 
Sempre disponível quando precisei.

Que a nova missão lhe traga grandes realizações na 
construção do Reino de Deus.
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Prefeitura inaugurou creche na Rua Nova

Em solenidade bas-
tante concorrida, o 
prefeito José Ronal-

do de Carvalho inaugurou, na 
noite de segunda-feira (20), o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Vanilda Barros Boa-
ventura, no bairro Rua Nova, 
cujas matrículas serão abertas 
no dia 4 de julho, e atenderão 
crianças na faixa etária entre 
1 ano e seis meses a cinco anos 
de idade.

Dotada de oito salas de aula, 
banheiros, biblioteca, refeitório 
e ampla área de lazer e ativida-
des esportivas, esta é a 11ª cre-
che entregue à população pelo 
governo municipal, através da 
Secretaria de Educação.

Ao ressaltar a necessidade 
de preservação destes espaços 
físicos pela comunidade esco-
lar beneficiada, a secretária 
Jayana Ribeiro lembrou que o 
novo equipamento educacional 
“foi concebido dentro de um 
ambiente qualificado, contando 
com todos os equipamentos pe-
dagógicos necessários ao desen-
volvimento das crianças, o que 

agrega valor para o bairro”.
Vanice Barros Boaventura, 

filha da saudosa professora Vanil-
da Boaventura (carinhosamente 
conhecida por “professora Iaiá”), 
representando a família da ho-
menageada enfatizou os esforços 
que a ex-professora realizara em 
prol da educação do Município, 
“sobretudo pelos mais necessita-
dos”, disse.

De seu lado, o prefeito José 
Ronaldo, corroborando com os 
oradores que o antecederam, 
justificou a escolha do nome da 
nova creche, afirmando que esta 
seria a sua escolha pessoal, mas 
que, “felizmente, coincidiu com o 
consenso entre moradores e lide-
ranças políticas da Rua Nova”.  

Participam do ato os secre-
tários municipais José Pinheiro, 
do Desenvolvimento Urbano; 
Ildes Ferreira, Desenvolvimen-
to Social; Sérgio Carneiro, das 
Relações Inter-Institucionais, o 
ex-secretário de Meio Ambiente, 
Roberto Tourinho, ex-deputado 
Colbert Martins da Silva, lide-
ranças políticas e comunitárias.

Fonte: Secom/PMFS
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Ilustra nossa coluna a engenheira de produção, dra. 
Luzi ex supervisora do Sincol e também ex-funcionária 
da Folha do Norte que comemorou o aniversário no dia 
18 do mês passado juntamente com sua formatura numa 
bela festa no Bari Espaços. Saudação de todos que fazem 

a Folha do Norte para você drª. Luzi. 
Muito sucesso, longa vida e felicidade.

Daiane Santana Vieira, a Dai para os familiares e colegas 
da Radio Sociedade de Feira, onde ela desempenha suas 
atividades sempre com extrema dedicação e responsabi-
lidade, além de demonstrar permanente satisfação como 
seu trabalho. Para Dai, votos de vida longa com saúde, 

paz e felicidade!

CONVITE
ABANDONO DE EMPREGO

A empresa D.L CARVALHO, com sede na Rua Libânio de Morais, 5 – 
Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 02.239.031/0001-25, convida 
a Sr. Cristovam Peixoto de Lacerda, CTPS nº 4140675 – SÉRIE 002-0/BA, a 
comparecer ao local de trabalho, pois o mesmo se encontra ausente desde 
o dia 30/05/2016.

Feira de Santana-Bahia, 08 de junho de 2016.

POEMA  DOS  PÉS 

Em que passo que andamos ou recuamos
No nosso caminhar,
Os nosso pés que muito andaram  hão de
Querer mais andar.
São os pés que a vida passo a passo conduz
Pés que carregaram sofrendo o Cristo
Levando ao calvário a sua cruz
São os nossos pés que nos elevam com alegria
A cada e cada momento,
Que também são passivos de dor  e de 
Sofrimento. 
O nosso primeiro pisar em tenra idade 
E meiguice, 
Transporta-nos  paulatinamente, à nossa
Mocidade e à nossa velhice.
Nossos pés nossos extremos que sustentam
O nosso corpo erecto , 
Mesmo os pés dois temerários que caminham
Com passos incertos.
Foram os pés quer também levaram Jesus
E seus apóstolos para a última ceia,
Os mesmos que pisaram e  deixaram as
Pegadas nítidas e inconfundíveis na areia
São os pés que carregam o corpo com 
Mãos  para se juntarem a outras mãos e
Unir no altar duas vidas com amor.
Os descalços ou calçados de chinelos,
Botas de rico ou modesto aparato,
São irmãos dos mesmos pés brancos
Os negros que nada têm para calçar
De fato
E os pés dos apóstolos foram lavados
Pelo filho de Deus em sinal de humildade
Quando com Ele andaram.
No fim  todos os pés: brancos, negros 
Aleijados, pequenos, grandes, novos
E que pouco andaram, ou velhos que
Mais andaram, serão carregados,
Para  se juntarem a outros pés,
Que antes também caminharam.

Autor: José Caldas Serafim

Aniversario é sempre motivo de festa e alegria. Não pode-
ria ser diferente no domingo - dia 19 -, quando trocou de 
idade a jovem Ana Carla Rios que foi amplamente home-

nageada pelo esposo Nilson Teixeira, pela mãe dona Luiza 
Rios, os irmãos Luiz Paulo, Ricardo e Luana, eficiente 

funcionária da FN, e demais familiares e amigos. Todavia 
o carinho maior foi da princesa Ana Luiza, filha da feliz 
aniversariante. Deste espaço desejamos longa vida com 
muita saúde, paz e felicidade para você Ana Carla Rios!

O empresário e fazendeiro Arigilson Vieira, ao lado do 
irmão Neto e dos amigos Devison  e Fernando Oliveira.

 O Bloco Bacalhau na Vara, o mais antigo da  Bahia, 
mexe com o coração dos foliões e deixa saudade. O casal 
Fernando e Fatima brincou muito  na micareta deste ano 
mas não nega que já está pensando na festa de 2017. “Se 

Deus permitir estaremos no Bacalhau de  Novo” dizem em 
um nota so!

O empresário Mangabeira e o seu filho Mateus os galãs 
que em breve lançarão cd sertanejo 

“Magabeira e Mateus” no Point do Hélio.

O destacado engenheiro Zelton - o homem das grandes 
construções, leitor assiduo do Jornal folha do Norte 

ilustra nosso espaço para a satisfação de todos os seus 
amigos e colegas.

Trocará de idade no dia 24 o líder comunitário Oliveira 
Jhonny grande representante do bairro Gabriela que 

promove nos dias 22 e 23 o 8º Forró daquela comunidade. 
No dia 22 apresentação de Anita do Forró e os tecladistas 
Martinha e Ioio. No dia 23 show do Negrão do Arrocha. 

No dia 24 é a grande festa de aniversário de Jhonny.

Dia 30 de junho uma data feliz para o casal Patricia Na-
varro Marques e Adelmo Menezes França é o aniversário 

da encantadora Sofia Navarro França que completa 2 
anos de idade, por certo com muita festa e presentes. So-
fia é neta do galã Francisco e Gildete Navarro Marques.

No dia 15 a festa foi para  Leon Wanderley, que apresenta 
as domingos na Pioneira a partir de 11 horas “A Voz da 

Sociedade”, com noticias, comentários, musica e importan-
tes entrevistas. O aniversário de Leon ganhou manchetes, 
saudações dos ouvintes da Sociedade e homenagens dos 
familiares. Abração para você LW dos que fazem a FN!

No dia 13 trocou de idade o maragogipano Roberto Ru-
bens que comanda aos sábados na Radio Sociedade, das 9 
às 11 horas o programa Canal 9.7.0.  Considerado um dos 
melhores apresentadores de programas de forró da Bahia, 

RR recebeu inúmeras homenagens de colegas,  amigos, 
admiradores e, naturalmente, familiares. O famoso “Ca-

pitão Gancho” é uma figura que se destaca no meio da co-
municação não só pela qualidade profissional, como pelo 

caráter, atenção e respeito que lhe são inerentes. Parabéns 
dos seus amigos da FN Gancho, na foto com Edson Silva.
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Arquidiocese de Feira de Santana

Curvas acentuadas, 
subidas e descidas contor-
nam serras onde produtores 
rurais se dedicam à criação 
de gado e plantações, em 
meio a córregos e áreas 
remanescentes de Mata 
Atlântica. È o belo cenário 
da rodovia  BA- 540, trecho 
de 28 quilômetros que  liga 
Mutuipe a Amargosa no 
Vale do Jiquiriçá, onde está 
a fábrica de biscoitos Flor 
do Vale que emprega 104 
funcionários e exporta para  
quatro estados.  No dia 18 
o governador  Rui Costa 
inaugurou o  asfalto novo,  
com investimento de R$ 
6,5 milhões.    Diariamente 
circulam pela rodovia  mais 
de 500 veículos  atendendo 
mais de 80 mil habitantes 
incluindo os municípios de 
Elísio Medrado, Milagres e 
São Miguel das Matas.

 O governador desta-
cou que a recuperação de 
estradas proporciona segu-
rança, desenvolvimento, 
tráfego de mercadorias, 
emprego e renda para a 
população. “Aqui, estamos 
entregando um trecho até 
Amargosa e tem outras 
estradas prontas e ainda em 
recuperação. Estamos con-

Trecho da rodovia Amargosa 
Mutuípe ganha asfalto novo

tratando dois empréstimos, 
um do Banco Mundial, que 
já está assinado, e outro 
com o Banco Europeu, que 
será assinado em breve e 
que vai contemplar também 
a estrada de Amargosa até 
Santo Antônio de Jesus”         
disse. .

Empresários aplaudi-
ram a obra e pequenos pro-
dutores da região também. 
Genilto Celso de Souza, 49 
anos nascido e criado em 
uma propriedade à beira 
da estrada, onde cria gado 
e planta cacau. Assinalou: 
“Essa estrada era de chão, 

depois veio a pista que já 
tinha acabado. Agora veio 
essa reforma que ficou boa. 
Os carros não têm mais des-
pesa de amortecedor. Para 
carregar  cacau e tínhamos 
que botar pouco peso, por 
causa dos buracos, agora 
ficou bom demais” disse

O governador  Rui 
Costa disse que  apesar das 
dificuldades a Bahia ainda é 
um dos poucos estados que 
apresentam saúde financei-
ra. “A Bahia é muito grande 
e não temos arrecadação 
para construir a infraestru-
tura mais rapidamente. O 

Rio de Janeiro anunciou  
que não tem dinheiro para 
pagar os funcionários e 
decretou Estado de Calami-
dade Pública Financeira”.  
O Rio tem 16 milhões de 
habitantes e arrecada R$ 83 
bilhões por ano, enquanto a 
Bahia tem 15 milhões e ar-
recada R$ 43 bilhões. “São 
R$ 40 bilhões de diferença. 
Três municípios do oeste da 
Bahia correspondem ao ta-
manho geográfico do Rio, e 
nós temos 417 municípios. 
Mesmo assim, estou aqui 
entregando e anunciando 
novas obras” assinalou. 

Cuidados com a criançada 
nos festejos juninos!

O mês de junho é muito tradicional na região 
Nordeste por conta das comemorações dos Santos 
juninos: Santo Antônio, São João e São Pedro. São 
festas tradicionalmente familiares e que apesar da 
evolução e mudança dos padrões, mantém acesos 
os costumes de fogueira, fogos, comidas típicas e 
muito forró. E os nossos pequenos não ficam de fora. 
É nesse momento que os responsáveis devem estar 
sempre por perto para estarem atentos aos riscos aos 
quais as crianças ficam expostas! 

Então, atenção redobrada nesse período. Cui-
dado com o manuseio com fogos e a proximidade 
com a fogueira. Nunca deixe a criança manipulando 
fogos sozinha. Esteja sempre auxiliando o modo 
como acender, segurar e movimentar os fogos. 
Muitos deles parecem inofensivos mas se a criança 
estiver sozinha utilizando esses fogos pode ser muito 
perigoso! Nesse período aumentam muito os casos 
de queimaduras em crianças. 

Outro ponto muito importante é o cuidado com 
a fumaça. Se o seu pequeno é portador de alergia 
respiratória, converse com o médico dele para que 
sejam adotadas medidas preventivas para as crises 
alérgicas. Afinal, a fumaça é um importante agressor 
das vias aéreas da criança. E mesmo que seu filho 
não seja alérgico, faça a higiene nasal dele e cuide 
para que não fique brincando diante da corrente de 
fumaça produzida pela fogueira e pelos fogos.

Por fim, cuidado com as comidas típicas. O 
amendoim é considerado um dos alérgenos mais 
frequentes na infância. Portanto, se seu filho nunca 
comeu amendoim, fique em alerta para sinais de 
alergia (placas vermelhas na pele, coceira, dor na 
garganta, tosse e falta de ar após o consumo). Sem-
pre ofereça na primeira e na segunda exposição uma 
pequena quantidade para confirmar se ele tem aler-
gia ou não. Caso ele tenha algum desses sintomas 
procure a emergência. 

Com cuidado podemos aproveitar muito mais, 
com alegria e saúde. Um Feliz São João, meninada! 

Dra Dayanna Leal
Médica - CRM/BA 23.757

Uma crise de valores e princípios!
Nos últimos meses virou 

rotina a quantidade de denún-
cias de corrupção em todas as 
esferas públicas, governamen-
tais e constatamos que algo 
muito ruim, vem acontecendo 
no Brasil. Nosso problema não 
está somente na crise econômi-
ca e política, estamos vivendo 
uma profunda crise de caráter, 
de valores e de princípios. Um 
escândalo sobrepondo o outro 
diuturnamente e assim vamos 
nos acostumando, enquanto as 
soluções vão sendo arrumadas 
e punições acontecem a passos 
lentos. Até a presidente da 
República há algum tempo afir-
mou: “a corrupção no governo 
é uma extensão da corrupção 
da nossa vida diária. É preciso 
uma nova consciência, uma 
nova cultura fundada em valo-
res éticos profundos. Ela tem 
que nascer dentro de cada lar, 
dentro de cada escola, dentro 
da alma de cada cidadão e ir 
ganhando, de forma absoluta, a 
esfera pública, as instituições e 
todos os núcleos de decisões.”

Assim, ao longo dos anos 
a moral, ética e caráter foram 
dando espaço aos interesses 
pessoais e de grupos, indo 
muito além do terreno da ide-
ologia e dos partidos políticos, 
inclusive servindo de “exem-
plo” para toda a sociedade 
brasileira, demonstrando que 
com o “jeitinho brasileiro” 
sempre daremos jeito em tudo 

e acabaremos nos dando bem. 
Essa prática, já chegou naque-
les que afirmamos serem o 
futuro do país. “Em março de 
2015, uma pesquisa realizada 
pela ICTS revela uma grande 
preocupação com o futuro 
do Brasil. O estudo aponta 
que “sete em cada dez jovens 
tendem a aceitar suborno em 
forma de presente. Além disso, 
a maioria dos profissionais de 
até 24 anos hesita em denunciar 
corrupção”. 

Já que se tornaram pa-
lavras ultrapassadas e com 
significados obsoletos, va-
mos rememora-los: “ÉTICA 
- conjunto de valores morais 
e princípios que norteiam a 
conduta humana na sociedade. 
A ética serve para que haja 
um equilíbrio e bom funcio-
namento social, possibilitando 
que ninguém saia prejudicado. 
Neste sentido, a ética, embora 
não possa ser confundida com 
as leis, está relacionada com o 

sentimento de justiça social. 
MORAL - conjunto de regras 
aplicadas no cotidiano e usa-
das continuamente por cada 
cidadão. Essas regras orientam 
cada indivíduo, norteando as 
suas ações e os seus julga-
mentos sobre o que é moral ou 
imoral, certo ou errado, bom 
ou mau. No sentido prático, a 
finalidade da ética e da moral é 
muito semelhante. São ambas 
responsáveis por construir as 
bases que vão guiar a conduta 
do homem, determinando o seu 
caráter, altruísmo e virtudes, 
e por ensinar a melhor forma 
de agir e de se comportar em 
sociedade. Já o CARÁTER é 
um conjunto de características 
e traços relativos à maneira de 
agir e de reagir de um indivíduo 
ou de um grupo. É um feitio 
moral. É a firmeza e coerência 
de atitudes.”

No Brasil, a “Política” 
se transformou em antônimo 
de coisa séria. Há corrupção, 

desmandos de toda ordem, fi-
siologismo, interesses escusos 
e subalternos. Tudo muito bem 
maquiado para não “dar pinta”. 
Políticos que legislam em cau-
sa própria, que usam a desculpa 
de interesses do povo, mas que 
no fundo estão construindo 
bases para os seus próprios 
interesses. Além daqueles que, 
comprovadamente cometeram 
algum tipo de crime, existem 
aqueles “salvadores da pátria” 
que acusam posando de bons 
moços, mas que num curto 
espaço de tempo também se-
rão denunciados por alguma 
irregularidade.

 O Barão de Itararé já 
dizia: “Negociata é um bom ne-
gócio para o qual não fui con-
vidado.” Encerro este artigo, 
com uma breve questão para 
reflexão: Aqueles que criticam 
os políticos teriam condições 
de comportar-se de maneira 
diferente, caso exercessem os 
mesmos cargos?

Angelo Pinto
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Uma das mais belas e 
afinadas vozes femininas 
da Bahia, Goreti Figueire-
do  está de volta ao cenário  
musical da cidade com o cd 
Labirinto, que é também, o 
nome de uma das faixas -  a 
de número dois -, cotada  en-
tre as mais promissoras para 
aparecer como hit nesse novo 
trabalho,  que reúne um total 
de  14 faixas, com um detalhe 
interessante: a profusão de 
gêneros que premia “gregos 
e troianos”. Professora de 
violão erudito no Seminário 
de Musica da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, 
que funciona no Centro Uni-
versitário de Cultura e Arte 
(CUCA), Goreti tem dois 
outros cds lançados , o ultimo 
em 2000 e projeta o próximo 
para sair a curto prazo.

Labirinto, um titulo que 
não passa despercebido, tem 
uma historia interessante 
já que a cantora iniciou a 
gravação do disco no Rio 
de Janeiro, com o renomado 
maestro Hugo Belard. Ele foi 
responsável pela gravação 
das faixas  quatro, 11, 13 e 
14, além de participar das 
faixas três, cinco, sete e oito 
como coprodutor e ideias 
de base, mas  a fase final do 
trabalho foi toda desenvol-

Labirinto cd de Goretti Figueiredo 

Rádio

Ele foi um esteio da cultura feirense incentivando e  apoian-
do a micareta, as festas religiosas e os festejos juninos. Os 
eventos da sociedade também sempre contaram com o seu 
apoio. Foi comerciante, liderança politica,  fazendeiro e 

fundador da Radio Cultura de Feira. Oscar Marques graças 
ao comunicador  Girlanio Guirra que instituiu o Troféu 
Oscar Folia, para os melhores da micareta anualmente, 

ainda não foi esquecido ,mas merece das autoridades uma 
homenagem oficial.

No tempo da antiga Radio Carioca de Feira (atual Povo), 
além de diretor da emissora - ao lado de Sidney Miranda 
-, ele foi uma das mais belas vozes  do radio de Feira de 
Santana. Avido Medeiros natural de Currais Novos, Rio 
Grande do Norte, deixou a radiodifusão, mas continua 

como radioamador atuante. Além disso  mantém um 
serviço de som no bairro Novo Horizonte, escreve artigos 

e crônicas para revistas e jornais, é ministro  da igreja 
Presbiteriana e integra Os Amantes do Fusca. Indepen-
dente de tudo Avido Medeiros está em constantes viagens 
pelo Brasil, conhecendo com detalhe cada pedaço do solo 

verde-amarelo, sempre ao lado da  esposa dona Meire. 
Embora potiguar,  Avido começou no radio no Rio de Ja-
neiro onde, no inicio da carreira,  sua bela voz fez sucesso 
e lhe deu oportunidade de trabalhar em grandes emissoras 

,mas Feira representava uma atração que terminou se 
transformando em sua segunda e verdadeira casa.

De uma família de radialistas, Itaracy Azevedo Pedra 
Branca, teve passagem marcante pelo radio local nas dé-
cadas de 50/60. Foi noticiarista, locutor comercial   ,apre-
sentador de programas de auditório, diretor da Radio Cul-
tura. Depois enveredou pela politica, comercio, formou-se 
em Direito, passando a exercer a advocacia, também foi 

secretário municipal e diretor do CIS. Itaracy era filho do 
radialista Ângelo Pedra Branca e irmão de Itajay Pedra 

Branco. Uma bela voz, leitura impecável, 
deixou lembranças positivas.

O galã Jose Ronaldo de Carvalho, no inicio dos anos 70, 
funcionário da Prefeitura Municipal, apaixonado pela 
Radio Carioca de Feira resolveu ser radialista. Fez um 
bom teste, mas teve contra si o sotaque sergipano. Não 
passou e foi a sua sorte. Ronaldo de Carvalho  vive um 

brilhante carreira politica. Melhor assim!

Trocou de idade anteontem o radialista Joilson Santos Bar-
bosa da equipe do Canal 970 apresentado por Roberto Ru-

bens na Rádio Sociedade. Joilson foi bastante homenageado 
por colegas, amigos e a esposa Maria Conceição e os filhos 

Isabela e Daniel. Longa vida com sucesso galã Joilson.

vida em Feira  de Santana 
com Roney Teixeira e vários 
outros artistas.

A ficha técnica do cd 
conta com: Roney Teixeira 
(arranjos, teclados, samplers,  
baixo, violão e beck vocal), 

Rogerio Ferrer  (acordeon), 
Caroline Maria (violino), 
Felipe Azevedo (sax e flauta 
transversal),  Laercio San-
thiago (trombone),  Darlan 
Queiroz (trumpete/fluguel), 
Keise Brito ( beck vocal)  

Dinho Filho ( bateria, faixas  
2,3,5,6,7,9 e 10), Roney Tei-
xeira ( bateria faixas  1 e 12),  
Marcos Vinicius (guitarra),  
Tonico Freitas (percussão). 
Além de cantar Goreti está 
presente tocando violão. O 
trabalho foi mixado e mas-
terizado por Dinho Filho 
nos Studios  Sonic Feira. A 
capa do cd é de Eric Roper 
com fotos de Gal Fernandes. 
Um trabalho de qualidade 
profissional.

A diversidade dessa obra 
musical pode ser sentida a 
cada faixa executada, o que 
não lhe tira a qualidade, pela 
oferta de gêneros diferentes 
sem que a interprete tenha 
dificuldade de caminhar por 
esse verdadeiro “labirinto” 
de ritmos. Tem pop, dicote-
que, regional, cha-cha-cha e a 
até um inesperado tango. No 
final Goreti Figueiredo sur-
preende pela ousadia na con-
cepção da obra e referencia 
a sua já consagrada carreira 
de compositora interprete e 
instrumentista. O lançamento 
de Labirinto deve ocorrer no 
dia 27 de outubro no CUCA, 
mas os admiradores da artista 
já podem adquirir o disco 
na Loja Maria, que vende 
artigos religiosos na rua J.J. 
Seabra.

Simpósio nacional em Feira 
abordará biocombustíveis

 O 1º  Simpósio Nacional 
de  Biocombustível  - Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente -, será rea-
lizado nesta cidade, de 22 a 24 do 
mês de julho, no Colégio Modelo  
Luiz Eduardo Magalhães, destina-
do a empresários,  profissionais da 
área, estudantes e mecânicos em 
geral. O presidente da Federação  
do Sindicato dos Mecânicos  da 
Bahia  e do Nordeste(Femesbam) 
- órgão promotor do evento -,  
Claudio Paulo da Silva, ressalta 
a importância do congresso que 
“visa identificar alternativas ,reco-
nhecer limitações, propor soluções 
e  projetar futuros cenários, facili-
tando a criação de parcerias entre 
diversos  setores da sociedade”.

Conforme Claudio Paulo,  
serão abordados o sistema de in-
jeção eletrônica magnete amarelo 
e todos os sistemas eletrônicos. 
Serão palestrantes  Léo -  modulo, 
injeção eletrônica, além de Eide, 
doutora em pesquisa da UFBA e 
da UEFS, dr. Cordeiro, do Senai /
Salvador, da área de injeção em 
geral sistemas pesado e leve( 
Scania, Iveco, tratores, 
Ford ,Wolksvagen  e ou-
tros sistemas.  Profes-
sor Rafael Alan da 
UFBA e da UEFS, 
especialista em 
pesquisas  bio-
combustíveis. 
Tecnomotor, 
com o senhor 

Danilo, patrocinador geral e dire-
tor presidente.

As pessoas relacionadas a 
essa área de trabalho e interes-
sadas em participar do simpósio 
deverão se inscrever  no local 
do evento.” Será um congresso 
de caráter nacional com a expo-
sição dos temas sendo feita por  
pessoas altamente qualificadas 
de modo que esperamos uma 
participação expressiva de agentes 
governamentais, pesquisadores, 
além de representantes  dos se-
tores  produtivos , estudantes de 
pós-graduação e  de graduação” 
conclui Claudio Paulo.
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Guia Chapada Diamantina
Quem começa a planejar uma viagem à Chapada Dia-

mantina, no coração da Bahia, logo se dá conta de que a tarefa 
não é fácil: são tantas cachoeiras, grutas, poços, trekkings e 
cidades singulares que é quase impossível não ficar confuso 
com tantas opções. Para ajudar nesta “empreitada”, o Guia 
Chapada Diamantina reúne dicas valiosas de quem reside 
e conhece a fundo a cultura, a história e os atrativos da re-
gião. Com 204 páginas repletas de fotos, mapas, opções de 
passeios, de hospedagem e de restaurantes, a 7ª edição do 
periódico revela aos viajantes 82 atrativos, sendo 21 novos, 
espalhados em 12 diferentes cidades e distritos.

silvalicia18@gmail.com

Rua Sales Barbosa, 472- Centro
Telefax: (75) 3221-1484 - Feira de Santana 

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

Aniversariantes: Hoje – Fábio Rios de Carvalho, 
Claudelino Miranda, Gustavo Barreiros Pinto da Silva 
Filho e Xico Melo, dia 23  – Thiago Portugal, Maria Ada 
Godinho de Souza, Maria Ângela Barros Martins, Rodolfo 
Pamplona e Patrícia San Galo Gomes e João Araújo, dia 
24 – Jones Batista Falcão de Oliveira e Julian Silva, dia 
25 – Reinaldo Bacelar, dia 26 – Zuleide Bastos e Rebeca 
Leite,  dia 27 – Tâmara Campos Xavier e Caio César Mer-
cês,  dia 28 – Alessandra Ribeiro, Aldo Matos e Badinho 
Macêdo, e  dia 29 – Cleusa Meireles, Marquise Jales Fróes 
da Mota, Carlos Teixeira de Freitas Neto e Zaay Caribé, 
dia 30  - Aline Lima Araújo e Ludimila de Oliveira. 

Reinauguração
Com um café-da-manhã para convidados e clientes foi 

reinaugurado no sábado o Hiper Frutas, na Avenida Getúlio 
Vargas, n.º 2.761, do bairro Santa Mônica. Agora ainda mais 
completo, o Hiper Frutas tem iguarias irresistíveis e variedades 
bem ao gosto dos seus fieis clientes. Vale a pena conferir!

Toda a simpatia do casal Alessandra e Renato Ribeiro. 
Ela é a aniversariante da terça-feira (28). Arraiá de Feira

Beto Pitombo será a primeira atração a se apresentar 
no Arraiá de Feira de Santana. O cantor abre os festejos do 
distrito de Maria Quitéria amanhã. A banda Capim Molhado 
terá o papel de encerrar a maratona de forró se apresentando 
no último dia, 2 de julho, no São Pedro de Humildes.

A grade completa com as atrações que se apresentam 
nos cinco distritos, dois no São João e três no São Pedro, 
foi divulgada,  no dia 14, pelo Departamento de Eventos 
da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Entre as atrações estão as bandas Gigantes do Brasil, 
Bruno e Marrone, Luan Estilizado, Vaqueirama, Joelma, 
Flávio José, Victor e Leo, Targino Godim, Asas Livres, Saia 
Rodada, João Almeida, Colher de Pau e Arreio de Ouro.

Em Maria Quitéria o São João será nos dias 23, 24 e 
25. No distrito de Tiquaruçu a festa será realizada em dois 
dias, 24 e 25. O São Pedro começa no dia 30 e vai até 2 
de julho em Humildes - que terá dois palcos. Em Bonfim 
de Feira e Jaíba os festejos ocorrem nos dias 1º e 2.

Confira a grade completa no site www.feiradesan-
tana.ba.gov.br 

Horário Especial Boulevard
O Boulevard Shopping informa que funcionará em horário 

especial até o dia de São João: Hoje - Lojas e Praça de Alimenta-
ção – das 9 às 23 horas. Amanhã - Lojas e Praça de Alimentação 
– das 8 às 17 horas. No dia 24 (sexta-feira) – fechado.

Patrícia San Galo Gomes, que troca de idade amanhã, 
entre as amigas Dilma Portugal e Karynne Medeiros.

Campanha
A Casas Bahia  acaba de lançar na internet a cam-

panha “Aqueça seu coração” para incentivar a doação 
de agasalhos. Os agasalhos, em bom estado, devem ser 
entregues em qualquer posto de arrecadação da Cruz 
Vermelha Brasileira. 

No filme, criado pela agência Y&R SCS, Fabiano 
Augusto, garoto-propaganda da marca, utiliza um tom 
sério e emocional, a fim de alertar o consumidor sobre 
a importância de participar da campanha de doação de 
agasalhos. Fabiano também convida as pessoas a par-
ticiparem da ação social e conta como e onde as roupas 
devem ser entregues.

Política, São João e muito trabalho
André Navarro

Em véspera de São João, data 
comemorativa mais festejada do 
nordeste, a nação assiste com seus 
olhos cansados os desdobramentos 
do dantesco impeachment. Já se 
ouve testemunhas, defesa e acu-
sação por meses e o processo 
segue seu rito quase religioso. 
Diante do afastamento de Dil-
ma Rousseff, o governo Temer 
sofre turbulências estrondo-
sas com seus ministros pouco afetos com a 
operação Lava Jato e inquéritos no Supremo 
Tribunal Federal.

Neste cenário junino, assistimos de pé o 
fim da linha para o parlamentar mais badalado 
dos últimos 18 meses, Eduardo Cunha, que por 
sua canalhice teatral e prepotência marginal, 
voou muito perto do Sol, terminando com as 
asas queimadas. Foi aceito seu processo de 
cassação no Conselho de Ética e agora vai 
ao plenário da Câmara dos Deputados para 
votarem o afastamento. Reza a lenda que o Sr. 
Eduardo deve renunciar seu mandato o quanto 
antes possível (ou se já não o tenha feito neste 
momento em que o leitor me presta a nobre 
atenção).

O fato é que será um São João animado, 
de muitas festas, forró e licor, pois é da cultura 
brasileira festejar com mais força diante dos 
problemas à frente. A crise política afeta não 
somente a vida política em si, mas o imaginá-
rio cultural e social, as relações e a autoestima 
popular. A decepção e angústia ficam estam-
padas no rosto de quem trabalha diariamente 
para tirar do seu sustento a dignidade de uma 
vida melhor.

Diga-se, também, que para o problema 
político não há solução (no máximo, um per-
dão). Resta-se aguardar uma renovação lenta 
e gradual da própria classe política pós regime 
militar, diante do surgimento de novas lideran-
ças e novos partidos. Oxigenar o congresso é 
devolver ao povo uma autoestima sedenta de 
iniciativa, atitude e muito trabalho. 

Ação Carinhosa
Não há jeito melhor de transformar o dia de alguém do que 

oferecer uma ação carinhosa. O Boticário acredita na positivida-
de e no carinho como agentes transformadores e quer espalhar 
pelo Brasil esse sentimento de forma coletiva. A marca está 
distribuindo dois 
milhões de loções 
hidratantes Nativa 
SPA Ameixa gra-
tuitamente e conta 
com suas consu-
midoras para criar 
uma verdadeira 
corrente de afeto, 
na qual cada uma pode indicar até seis amigas para receberem 
os produtos junto com um recadinho personalizado sobre o que 
elas têm de especial.

A ação conversa com a campanha de lançamento de quatro 
novos produtos da linha Nativa SPA Ameixa, cuja fragrância 
icônica é descrita pelas consumidoras como “misteriosa”, com 
um “não sei o quê” que encanta a todos. Com esse mote, a cam-
panha traz, inspirada pela famosa canção de Dorival Caymmi, o 
que é que cada mulher tem de diferente que a torna única.

Para participar da ação, basta se cadastrar no link http://
www.promonativaspa.com.br/, indicar as amigas, escrever seus 
elogios a elas, escolher uma loja mais próxima para retirar a 
loção hidratante Nativa SPA Ameixa e ir buscar o presente. Não 
é sorteio! As amigas indicadas também vão ganhar a mesma 
loção hidratante e serão convidadas a escolher outras amigas 
para receberem o produto e o recadinho, espalhando beleza e 
positividade por todos os cantos do país.

 A ação é válida até o dia 29/06 e está vigente em todas as 
lojas de O Boticário do país. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Cen-
tro de Relacionamento com o Cliente O Boticário – 0800-413011 
(chamada gratuita) – ou pelo site www.oboticario.com.br
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Moacir “Caminhão” - quer  
formar atletas no Viveiros

tendo colocar em prática” 
diz. Ressalta que além de 
ter trabalhando na FAMFS, 
antes disso foi técnico de 
duas equipes da segunda 
divisão em Tocantins, onde 
também dirigiu  uma escola 
de futebol, que era mantida 
pela prefeitura, mas “com a 
mudança de governo o pro-
jeto parou”. Para o trabalho 
que pretende efetuar no 
Viveiros, ele ressalta que  
já conta com dois amigos 
Vanderlan e Arimateia. 

 
COMEÇOU NO 
FLUMINENSE

 
Natural de Gandu, mas 

morando em Feira de San-
tana desde os dois anos 
de idade – na Brasília e 
no Sobradinho, Moacir 
começou no Fluminense 
aos 18 anos de idade, tra-
balhado no tricolor como 
os técnicos Gilson Poro e 
Geraldo Pereira, no Bahia 
de Feira com Zé Paulino. 
O apelido de “caminhão” 
veio do técnico Geraldo 
Pereira. Jogado pela es-
querda, drible fácil e rápido 
demais com a bola nos pés, 
ele “arrastava” o time para 
o contra-ataque. Um dia 
Geraldo exclamou “esse 
Moacir é um caminhão, 
carrega todo mundo nas 
costas” ai o apelido ficou.

Do Fluminense Moacir 
foi para o São Paulo em 
1980 permanecendo quatro 
anos. “O técnico era Telê, 
na época na seleção brasi-
leira e o tricolor só tinha 
craques. Na minha posição, 
ponta-esquerda,  o camisa 
onze era o craque Zé Ser-
gio,  e logo que ele se ma-
chucou veio o Mario Ser-

gio, que jogou no Vitória, e 
ainda o João Paulo. Entrei 
algumas vezes no time e em 
jogos amistosos atuei mais, 
depois sai do São Paulo e 
joguei em varias equipes” 
relata destacando que foi 
um tempo muito bom para 
ele. “O técnico Telê San-
tana ensinava o jogador a 
se posicionar em campo e 
o time tinha craques como 
Valdir Perez, Oscar, Zé 
Sergio, João Paulo, Nelsi-
nho, Getúlio, Mario Sergio, 
Serginho, Eriberto, Renato, 
Dario Pereira, dentre ou-
tros” lembra.

Moacir também esteve 
no Vasco da Gama, Linen-
se, Taubaté, Cruzeiro, Rio 
Claro, Lemense, todos de 
São Paulo,  Dom Bosco, Ri-
ver do Piauí ,Estanciano de 
Sergipe ,Ferroviário, Forta-
leza e  Guarany de Juazeiro,  
Ceará, onde parou em 2000. 
Esteve ainda no futebol de 
Tocantins  dando início 
à carreira de técnico em 
clubes como o São José e 
o Inove da segunda divisão. 
Muitas lembranças do tem-
po de jogador como ponta 
esquerda insinuante que já 
não existe no futebol atual. 
Tele Santana, o melhor téc-
nico sem esquecer  Geraldo 
Pereira, Gilson Porto e Zé 
Paulino “ Cada um com o 
seu estilo, o seu modo de 
ser, mas todos importantes” 
relata. O melhor time que 
atuou, o Dom Bosco,  em 
1987. “Tínhamos um time 
muito entrosado com Mão 
de Onça, Souza, Manuel, 
Maciel, Vitor, que foi para 
o Flamengo. O técnico era 
Mormaço, muito prestigia-
do naquela região” conclui 
Moacir “caminhão”.

Com a experiência de 
ter atuado em grandes clu-
bes do futebol brasileiro 
e já ter dado os primeiros 
passo como técnico, Mo-
acir “Caminhão” (Moacir 
Cerqueira de Oliveira), tem 
um moderno projeto para 
a descoberta e  formação 
de atletas,  uma “escola de 
futebol” como essas enti-
dades são denominadas, 
no barro Viveiros, onde 
“é grande o  numero de 
garotos talentosos que es-
tão apenas necessitado de 
alguém que possa orienta-
los” observa. Moacir res-
salta que o bairro tem um 
bom campo de futebol e 
o que é mais difícil ele já 
conseguiu.

 “Tenho amizade com 
Bobo, hoje deputado 
estadual, e ele conse-
guiu junto à Sudesb, 
o material esportivo 
- camisas, calções e 
bolas -, para o tra-

balho que pretendo realizar 
no Viveiros, o que falta 
agora é o apoio de alguma 
entidade, clube, ou des-
portistas para que eu possa 
iniciar os trabalhos” relata 
Moacir, acrescentando que 
se tivesse condições finan-
ceiras começaria o projeto 
sozinho, mas precisa de 
uma parceria.

Moacir trabalhou du-
rante algum tempo em um 
projeto similar na FAMFS 
e conhece bem a cidade. 
“Feira continua sendo uma 
das cidades onde as pos-
sibilidades da descoberta 
de novos talentos são per-
manentes, o que está falta-
do em alguns bairros são 

projetos como 
o que pre-

Com a  experiência de 
mais de 80 anos de vida 
o poeta e artista plástico 
Manoel Ferreira D’Eça está 
de volta ao cenário artístico 
local com uma mostra de 40 
quadros que será aberta no 
dia  5 de julho no Centro de 
Cultura Amélio Amorim, 
ali permanecendo para a 
visitação publica até 5 de 
agosto. São trabalhos em 
óleo sobre tela que ele de-
fine como abstracionismo 
contemporâneo, já não há 
definição exata do que é 
mostrado, todavia o colori-
do forte e os desenhos sem 
forma  precisas, mas inte-
ressantes, do ponto de vista 
estético, atraem os adeptos 
da pintura.

Manoel D’ Eça pinta 
há  mais de 30 anos, e 
agora está voltando ao que 
gosta de fazer na nova fase 
que tem, segundo ressalta 
um dedo de orientação do 
também artista plástico He-
riveltom Figueiredo “tro-
camos ideia e ele fez com 
que eu percebesse alguns 
detalhes interessantes que 

Manoel D’Eça volta a expor

aplico nos novos trabalhos”. 
A exposição marcada para o 
Centro de Cultura Amélio 
Amorim, terá vernissage às 
20 horas do dia 15 de julho 
e ele espera contar com a 
presença do publico adepto 
da pintura,  colegas e ami-
gos. Um detalhe relatado 
pelo artista é que as 40 telas 
serão exibidas em cavaletes 
de dupla face “cada cavalete 
terá duas telas, assim olhan-
do-se de um lado haverá um 
trabalho, do lado oposto ou 
inverso, outra tela” explica 
D’Eça.

REFLEXÃO EM TORNO DO 
TEMA “RUMO AO FUTURO” 
Na década de 80, o escritor Ítalo Calvino 

propôs os temas – leveza, rapidez, exatidão, 
visibilidade, multiplicidade (não concluiu – 
consistency ) -, publicados  em Seis propostas 
para o próximo milênio. Nessa obra, ele diz 
que: “Às vezes me parece que uma epide-
mia pestilenta tenha atingido a humanidade 
inteira em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso da 
palavra...”. E sugere: “A literatura (e talvez somente a literatura) 
pode criar os anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo 
lingüístico.” As propostas de Calvino, logo, permitem vários 
olhares numa condução Rumo ao Futuro.

O século XX apresentou um avanço inerente ao caminhar do 
aglomerado humano sem superar certos ranços. Não alcançamos 
o universo de 2001 - Uma odisséia no espaço, tampouco o de 
Blade Runner, nem o de 1984. Contudo, não há vislumbres? Não 
há interseções entre ficção e realidade? O homem, no século que 
passou, viu algumas esperanças consolidadas e outras perdidas 
nos vales das promessas. A ciência e a tecnologia surpreendem 
o mundo, sem resolver um problema crucial da existência hu-
mana - a paz. As utopias balançam – umas já se foram, algumas 
permanecem, outras virão. O virtual engole o real. A globaliza-
ção espalha a mentira do mais poderoso, apresentada numa tela 
de aparências. A intolerância fixou suas garras neste planeta.  
Enquanto alguém é salvo por um transplante (o que é válido), 
milhões morrem de fome e outros tantos vagam como mortos-
vivos na sombra da ignorância e da exclusão.

O humanismo é tão somente uma utopia? Ou algo mais 
palpável e que, devido à fragmentação da sociedade, escorrega 
pelos dedos do homo sapiens? E que humanismo foi estabelecido 
no século passado? Com referenciais, com paradigmas, com 
reflexões, sem o abandono de tradições, chegaremos a alguns 
entendimentos, contudo, não estamos muito seguros com respeito 
aos próximos portais. 

No século XIX, Karl Marx se opôs à supremacia do capital 
sobre o trabalho. Muito antes, Buda, ao falar do sofrimento, 
mostrou o caminho da libertação. Depois, Jesus disse: “Conhe-
cereis a verdade e a verdade vos libertará”. Longe da prisão dos 
dogmatismos religiosos, propomos o desvelamento desse ensino 
para entender o homem numa perspectiva transcendental – então, 
a ciência, a arte, a filosofia e a religião, integradas, o despertarão 
da estagnação do individualismo ao estágio da individuação, mo-
mento da solidariedade e da compaixão. Podemos afirmar que a 
era da automação e da informação não será a derrocada final, mas, 
um meio para a realização, quando não de um paraíso, porém, 
de um mundo mais justo e tolerante. Isto se houver atitudes de 
(con)junções. Lembremos, destarte, de Martin Luther King: “Nós 
aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, 
mas não aprendemos a conviver como irmãos”.

____________
*Raymundo Luiz Lopes – Poeta. Escritor. Professor da 

Uefs. Membro da Academia Feirense de Letras.
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Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, 
Ano II, Edição 267, 18/06/2016, Página 5; Diário Oficial do Estado de Bahia, 
18/06/2016, Seção Municípios; Diário Oficial da União, Seção 3, n°116, 
20/06/2016; Jornal Folha do Estado da Bahia, página 7, 18/06/2016; Onde 
se lê: “07.06.2016” leia-se: “07.07.2016”. 

Os interessados poderão obter maiores informações no Setor de Com-
pras e Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário 
das 08h às 12h e de 14h ás 18h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. 
Feira de Santana, 20 de junho de 2016. ANTONIO ROSA DE ASSIS – Pre-
goeiro / Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 127/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 102/2016
Objeto: aquisição de caminha empilhável para suprir as necessidades da 
educação infantil da rede pública municipal de ensino de Feira de Santana 
pelo Programa Manutenção do Desenvolvimento Infantil do FNDE.Tipo: 
Menor preço. Data: 11/07/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licita-
ção e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 
às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: 
www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 22/06/2016. Osmario de Jesus 
Oliveira– Pregoeiro.
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HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 089-2016 –
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA009-2016

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de reforma e ampliação 
da Escola Municipal Joselito Amorim. VENCEDOR: M.C.T. EMPREITEIRA 
E TRANSPORTES LTDA-EPP.HOMOLOGAÇÃO:16/06/2016. VALOR:R$ 
2.636.989,16. Feira de Santana, 16/06/2016 – José Ronaldo de Carvalho. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 089-2016 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA009-2016

CONTRATO: 373-2016-09-C.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE 
SANTANA. CONTRATADO: M.C.T. EMPREITEIRA E TRANSPORTES LTDA-
EPP. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de reforma e ampliação 
da Escola Municipal Joselito Amorim.DATA DE ASSINATURA: 16/06/2016. 
VALOR:R$ 2.636.989,16.Feira de Santana,16/06/2016 – José Ronaldo de 
Carvalho. Prefeito Municipal.

ADITIVO. Nº5 15216-2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SAN-
TANA. CONTRATADA:SOLMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME: Aditar o 
contrato nº 349-2015-15C, firmado em 09/06/2015, com valor originário de R$ 
322.200,00.O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 12 meses, 
a contar do seu termo final. Fica estabelecido reajuste no valor de R$15.465,60, 
referente a aproximadamente 4,80% do valor do contrato. Passando o valor 
total do contrato atualizado para R$337.665,60.DATA: 24/05/2016.
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É o Governo do Estado fazendo o maior São João que a Bahia já viu. 
Tem festa pra todo lado no São João da Bahia: na capital e em várias cidades do interior. 

Shows, muito forró e alegria, valorizando a nossa cultura, incentivando a nossa economia.
É o Governo do Estado investindo, fazendo um São João pra você e pra todo mundo. 


